
ПЕРЕЛІК 
навчальних закладів та суб’єктів господарювання, 

які отримали ліцензії на провадження освітньої діяльності 
(у вересні ) станом на 30.09.2016 

 

№ Назва здобувача 
ліцензії 

№ справи Сфера 
освітньої 
діяльност

і 

Дата прийняття  
рішення 

дозвільним 
органом 

 

Термін дії 
ліцензії 

Адреса 
місцезнаходженн

я 

примітка 

1 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Навчально-виховний  
комплекс  «Всезнайко» 

                                      
№ 50062-001303217-
763-04 

дошкільна 
освіта 

розпорядження 
Київської міської 
державної 
адміністрації від 
15.09.2016 № 834 

безстрокова 04209, м. Київ, 
проспект 
Оболонський, 39-в 

переоформ
лення 
ліцензії 

2 Дочірнє підприємство 
«Київський хореографічний 
коледж» 

№ 50062-001238309-
763-04 

загальна 
середня 
освіта 

розпорядження 
Київської міської 
державної 
адміністрації) від 
15.09.2016 № 850  

безстрокова 03058, м. Київ, 
пров.Ніжинський,4 

переоформ
лення 
ліцензії 

3 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Центр 
дистанційної освіти 
«Джерело» 

№ 50038-001207017-
763-02 

загальна 
середня 
освіта 

розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) від 
15.09.2016 № 866  

безстрокова 03134, м. Київ. вул. 
Симиренка, буд 12 

видача 
ліцензії 

4 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Навчально-виховний  
комплекс  «Всезнайко» 

№ 50062-001303263-
763-04 

 загальна 
середня 
освіта 

розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 

безстрокова 04209, м. Київ, 
проспект 
Оболонський, 39-в 

переоформ
лення 
ліцензії 



державної 
адміністрації) від 
26.09.2016 № 892 « 

5 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Навчально – виховний 
комплекс «Яскравий» 

 № 50336-001127751-
763-04 

загальна 
середня 
освіта 

розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) від 
26.09.2016 № 893 

безстрокова 04074, м. Київ, вул. 
Дегтяренка, буд 31 

переоформ
лення 
ліцензії 

6 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Центр 
розвитку Юлії Матвєєвої» 

№ 50023-
0011321623-763-04 

 дошкільна 
освіта 

 розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) від 
26.09.2016 № 894 

безстрокова 03186, м. Київ, 
Чоколівський 

бульвар, 19 кв 77  

переоформ
лення 
ліцензії 

7 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Центр 

розвитку дитини 
«Джерело» 

 №50005-001290373-
763-02 

дошкільна 
освіта 

розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) від 
26.09.2016 № 919 

безстрокова 04211, м. Київ, вул. 
Приозерна, буд.12-
А. кв.235 

видача 
ліцензії 

8 Приватне підприємство 
«Навчально-виховний 
комплекс «Умка» 

 

14.09.2016 № 50113-
001376730-763-04, 

дошкільна 
освіта 

розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) від 
30.09.2016 № 937 

безстрокова 08131, Київська 
область, Києво-
Святошинський 
район, село 
Софіївська 
Борщагівка, 
провулок Академіка 
Амосова, будинок 
10, квартира 26 

переоформ
лення 
ліцензії 

 


